
พระราชบัญญัติ 
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ์

พ.ศ. ๒๕๕๗ 



“สัตว์” 
     1. สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน 

 2. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน  

 3. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นพาหนะ  

 4. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน  

 5. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร  

 6. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง  

 7. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่นใด  

 8. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 

***ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่*** 



“การทารุณกรรมสัตว์” 
     1. การกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดๆ ที่ท าใหส้ัตว.์.. 

   - ได้รับความทุกขท์รมานทางร่างกายหรือจิตใจ  

   - ได้รับความเจ็บปวด  

   - ได้รับความเจ็บป่วย  

   - ทุพพลภาพ 

   - อาจมีผลท าให้สัตว์นั้นตาย  
 



“การทารุณกรรมสัตว์” 
     2. การใช้สัตว.์... เพื่อแสวงหาประโยชน์  

   - สัตว์พิการ  

   - สัตว์เจ็บป่วย  

   - สัตว์ชรา  

   - สัตว์ที่ก าลังตั้งท้อง 

  3. การใช้สัตว์.... เพื่อประกอบกามกิจ 



“การทารุณกรรมสัตว์” 
     4. การใช้สัตว.์... 

   - ท างานจนเกินสมควร 

   - ท างานอันไมส่มควร 

    เพราะสัตว์นั้นเจ็บป่วย/ชรา/อ่อนอายุ  

 



“การจัดสวัสดิภาพสัตว์” 
     การเลี้ยง หรือการดูแลสัตว ์

   - มคีวามเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม  

   - มสีุขภาพอนามัยที่ดี  

   - มทีี่อยู่ อาหาร และน้ าอย่างเพียงพอ 

 



“เจ้าของสัตว์” 
 - เจ้าของกรรมสิทธิ ์

  - ผูค้รอบครองสัตว ์

  - ผูซ้ึ่งได้รับมอบหมาย ... ให้ดูแลสัตว ์

   - จากเจ้าของกรรมสิทธิ์  

   - จากผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ 



    “สัตวแพทย์” ผู้ ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรมต.ว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ ง ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2557) 



   “นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์
แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน   

 (ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว์ พ.ศ. 2557) 

ปศุสัตว์จังหวัด 



“องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์” 
- คณะบุคคลหรือนิติบุคคล 

 1. มีวัตถุประสงค์หรือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

 2. ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน 

 3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
ขึ้นทะเบียนที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 

 
มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนต่อ “ปศุสัตว์จังหวัด” (นายทะเบียน) 



“เมื่อปรากฏว่า...” 
- องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

 1. ด าเนินกิจกรรมโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

 2. ด าเนินการในทางการเมือง                                       

 3. แสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน                       

 4. กระท าการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  

 
อาจถูกสั่งระงับการด าเนินกิจกรรมหรือถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนได้ 



“สถานสงเคราะห์สัตว์” 
- สถานที่ส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่ส าหรับใช้ในการให้ความ

ช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ หรือ
สัตว์ที่ถูกกระท าการทารุณกรรม 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง  

2. ไม่แสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอข้ึน
ทะเบียนที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 

 

 

มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนต่อ “ปศุสัตว์จังหวัด” (นายทะเบียน) 



“เมื่อปรากฏว่า...” 
- สถานสงเคราะห์สัตว์ 

 1. ด าเนินกิจกรรมในลักษณะทางการเมือง 

 2. แสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

 3. กระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 

  หรือไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม 

 
อาจถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนได้ 



“ห้ามกระท าการทารุณกรรมสัตว์ 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร” (มาตรา 20) 

โทษ มาตรา 31 
จ าคุกไม่เกิน 2 ปี/ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท / 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



“ข้อยกเว้น...” (มาตรา 21) 
1. การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร เฉพาะสัตว์เล้ียงเพื่อใช้เป็นอาหาร 

2. การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

3. การฆ่าสัตว์เพ่ือควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

4. การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บ และ 
ไมส่ามารถเยียวยาหรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน 

5. การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา 

6. การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย
ของมนุษย์หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน 

 

 



“ข้อยกเว้น...” (มาตรา 21) 
7. การกระท าใดๆ ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้
กระท าได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

8. การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์
หรือการด ารงชีวิตของสัตว์ 

9. การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น 

10. การกระท าอื่นใดที่มีกฎหมายก าหนดให้สามารถกระท าได้เป็นการเฉพาะ 

11. การกระท าอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 

 

  

 



1. มาตรา 22 

 เจ้าของสัตว์ต้องด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตน 
ให้เหมาะสม 

 ***ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

2. มาตรา 23 
 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระท าการใดๆ ให้สัตว์ 

พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 ***ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์
จะน าสัตว์ไปดูแลแทน 

 

“หน้าที่เจ้าของสัตว์” 



3. มาตรา 24 

 การขนส่งสัตว์ หรือการน าสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง 
เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ใหเ้หมาะสม 

 ***ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

“หน้าที่เจ้าของสัตว์” 

โทษ 

“ฝ่าฝืนมาตรา 23 / ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22, 24” 

มาตรา 32 ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 



เมื่อศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดตามมาตรา 31 หรือมาตรา 32  

แล้วเห็นว่า... 

 การจะให้สัตว์นั้น ยังอยู่ในความครอบครองของเจ้าของหรือของผู้กระท า
ความผิดนั้นต่อไป สัตว์นั้นอาจจะถูกทารุณกรรมหรือได้รับการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมอีก 

ศาลอาจสั่ง... 

1. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้กระท าความผิดนั้น ครอบครองสัตว์ดังกล่าว  

2. มอบให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีเห็นสมควร 

   เป็นผู้ครอบครองหรือดูแลสัตว์นั้นต่อไปได้ 

“มาตรา 33” 



1. มีหนังสือเรียกเจ้าของสัตว์ ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ผู้ดูแล 
สถานสงเคราะห์สัตว์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาและด าเนินการ 
ต่าง ๆ   

2. เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อด าเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือ 
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว ์

 - ต้องมีหมายค้น 

 - เว้นแต่...มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  
จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน หรือท าลายหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิด 

“อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่” (มาตรา 25) 



3. สั่งให้หยุดซึ่งยานพาหนะเพื่อด าเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือ 
   มเีหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว ์

4. ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากของสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูกฆ่าหรือ 
ถูกทารุณกรรม รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด เพื่อเป็น
พยานหลักฐานในการด าเนินคด ี

5. น าสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมไปตรวจรักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ที่ตกอยู่ใน
ภยันตราย กรณีท่ีสัตว์นั้นไม่มีผู้ใดให้การรักษาหรือช่วยเหลือ 

 

“อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่” (มาตรา 25) 



กรณีที่พบสัตว์ถูกปล่อย ละทิ้ง หรือไม่มีเจ้าของ  

ใหด้ าเนินการจัดสวัสดภิาพสัตว์ให้แกส่ัตว์ตามความเหมาะสม 

 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” (มาตรา 26) 



กรณีที่พบสัตว์ตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
สาหัส และสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์
ทรมานจนเกินสมควร 

 - มอีานาจสั่งใหฆ้่าสัตว์นั้นได้ โดยต้องด าเนินการโดยสัตวแพทย ์

 - กรณทีี่สัตว์นั้นมเีจ้าของ  

   ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” (มาตรา 27) 



ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย 
“มีอ านาจเปรียบเทียบได้” 
 
หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือ 
ยินยอมแล้วแต่ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ให้ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  
 

(มาตรา 35) 


